Oznamy:

16. Týždeň v Cezročnom období, cyklus „A“

.- Upratovanie kostola v Hertníku v termíne— 25.7.—31. 7.2020: Jančušová 114,Bogdanová 116, Silvašiová 118, SIlvašiová 288.

- Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
- V utorok a vo štvrtok povzbudzujem k modlitbe celého ruženca (radost., bolest. Sláv. Tajomstvá) a v piatok
k eucharistickej adorácii. Panna Mária nás povzbudzuje a žiada modliť sa sv. ruženec. Získame veľké milosti a
odvrátime tresty. Adorácie mnohé duše uzdravia na tele aj na duši, posilnia vieru v prítomnosť Pána Ježiša v
Oltárnej Sviatosti.
- V nedeľu sa koná púť ku kaplnke sv. Anny. Procesia vyrazí z miesta farského kostola o 13:30 hod. Pozývam
do Božej prírody všetkých, ktorí doteraz nemohli byť na púti, alebo kvôli koronakríze nezažili blízkosť Ježiša
vo sv. omši. Príďte rodičia s deťmi, mladí a aj ostatní z iných farností. Prijmime pozvanie rodičov Panny Márie.

20.07.2020 Pondelok
Pondelok 16. týždňa Cezroč.
období alebo Svätého Apolinára,
biskupa a mučeníka, (ľub. pomienka)
21.07.2020 Utorok
Utorok 16. týždňa
v Cezročnom období
alebo Svätého Vavrinca
z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
22.07.2020 Streda
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
23.07.2020 Štvrtok
Svätej Brigity, rehoľníčky,
patrónky Európy
(sviatok)
24.07.2020 Piatok
Piatok 16. týždňa v Cezročnom
období
alebo Svätého Šarbela Machlúfa,
kňaza
(ľubovoľná spomienka)
25.07.2020 Sobota
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
- sv. omša z nedele!
26.07.2020
NEDEĽA
17. nedeľa v Cezročnom období, cyklus „A“

17:30

Hertník (+Cyril - 1. výr. - č. 54)

18:45

Bartošovce (poďak., zdr. a B. pož. rodín Majirská, Tokarská,...– č. 108)

18:00

07:30

18:00
16:30
18:30

- Ruženec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
Hertník (+Juraj,+Anna - č. 283)
- po omši ruž. sláv.

Bartošovce
(+Anna,+Anton,+Jaroslav,+Anna,+rodičia– č.
65)
- Ruženec o 17:00 hod. - radost., bolest., /... /
hymnus k D. Sv.
Bartošovce (+Štefan - č. 7) - po omši ruž. sláv.
Bartošovce
(+Juraj,+Anna,+Štefan,+Veronika,+členovia
rodiny - č. 27)+ADORÁCIA
Hertník (+st. rodičia,+členovia rodiny - č. 232)
+ADORÁCIA

18:00

Hertník (+Anton Choma - VII./20) *s nedeľnou
platnosťou!

08:45

Bartošovce - KRST V OMŠI (zdr,. B. pož. a
poďak. pre Katarínu a Zuzanu - 40 rokov - č.
51)
———————————————————10:30 A. - odpust. slávnosť !
(v inej farnosti)
(za veriacich)
———————————————————Kaplnka Sv. Anny - Hertník - slávnosť!
(zdr., B. pož. a poďak. pre Dorotku - č. 254)

- sp. sv. Joachima a Anny, rodičov P. Márie sa v tomto
roku neslávi!

15:00

RÍMSKOKATOLÍCKA
CIRKEV
FARNOSŤ SV. KATARÍNY
ALEXANDRIJSKEJ

JÚL 2020
Číslo 306

HerBartnícek
Ako chrániť rodinu od diabla podľa
sv. Šarbela Makhloufa
Svätý Šarbel bol skromný maronitský pustovník, ktorý zomrel v roku 1898 a odvtedy
je dobre známy vďaka nespočetným
zázrakom, ktoré sa pripisujú jeho
príhovoru. Bol to svätý kňaz v blízkom spojení s Ježišom a mal veľkú
múdrosť, ktorá bola ovocím jeho
hlbokých modlitieb.
V jeho písomnostiach píše o rodine
a o jej najväčšom nepriateľovi –
diablovi. Vysvetľuje, že diabol vždy
sústredil svoju energiu na zničenie
rodiny, pretože rodina tak veľmi
pripomína obraz Boha.
Rodina je základ Božieho plánu; a
všetky sily zla sústredia svoju zlobu
na zničenie rodiny, pretože vedia,
že zničením rodiny sa otrasie samotný základ Božej vôle. Boj Zlého
proti Pánovi je vojnou proti rodine
a boj Zlého proti rodine je v samom
centre vojny proti Bohu. Pretože
rodina je obrazom Boha od začiatku stvorenia tohto vesmíru, Zlý sa sústredí na zničenie rodiny – samotného základu Božieho plánu.
Nemusíme dlho hľadať, aby sme videli dôkazy o tomto satanovom pláne v našom svete, keďže rodina sa v našej modernej kultúre čoraz viac fragmentuje a rozdeľuje.
Svätý Šarbel radí rodinám, ako sa môžu pred útokmi Nepriateľa brániť: Chráňte svoje
rodiny a držte ich od úkladov Zlého skrze Božiu prítomnosť. Ochraňujte ich a udržiavajte skrze modlitby a rozhovory, skrze vzájomné porozumenie a odpúšťanie, skrze úprimnosť a vernosť a najmä, skrze počúvanie. Počúvajte sa navzájom ušami,
očami, srdciami, ústami a dlaňami vašich rúk a udržujte burácajúci hluk tohto sveta
ďaleko od vašich domovov, pretože je ako zúriaca búrka, ako prudké vlny; keď sa
dostane dnu, zmietne všetko a všetkých rozoženie. Uchovávajte teplo rodiny, pretože
ani teplo celého sveta ho nemôže nahradiť.Je zaujímavé, ako veľmi sv. Šarbel zdôrazňuje potrebu “udržať burácajúci rev tohto sveta ďaleko od domova”.

Keďže žil v druhej polovici 19. storočia, sv. Šarbel by si nikdy nevedel predstaviť, koľko
hluku vtrhlo do našich domovov za posledných 50 či 60 rokov a aké je náročné nájsť ticho. Avšak, rodina je dnes naozaj hlboko zasiahnutá touto inváziou hluku.
Môžeme sa učiť z veľkej múdrosti sv. Šarbela, ak sme ochotní počúvať tohto pokorného
mnícha. Ak chceme ochraňovať naše domovy od vplyvu diabla, snažme sa vytvárať kultúru počúvania, usilujúc sa o zmiernenie hluku v našich domovoch, udržiavajme v ňom
rozhovory, porozumenie a odpúšťanie.
Odpustiť a zabudnúť
Povedz, dá sa to? Hovor si, čo chceš, ale je veľmi nepravdepodobné, že dokážeš zabudnúť, keď ťa zradil priateľ alebo učiteľ ponížil pred ostatnými... Odpustiť neznamená vymazať všetky spomienky a usmievať sa na človeka, ktorý sa voči tebe previnil, akoby sa
nič nestalo.

Odpustiť znamená vzdať sa práva na odplatu.

Keď spisovateľka Amy Tanová spomína na svoje nepokojné detstvo a mladosť, hovorí,
že v jej vnútri sa všetko vzbúrilo. Opisuje hádky, ktoré mala s mamou, keď mala 16
rokov. Jedného dňa tieto „búrky“ vyvrcholili. Plná hnevu prišla za mamou a vyhlásila:
„Nenávidím ťa, mama. Bola by som rada, keby som zomrela.“ Jej matka sa postavila,
zdvihla bradu a s úškľabkom na tvári odpovedala: „Dobre. Vzdávam sa ťa. Odteraz nie
som tvoja matka! Choď si, kam chceš!“
Aj Amina mama prežívala vo svojom vnútri
ťažký zápas. Vo svojej kríze mala dokonca v
úmysle spáchať samovraždu, ale nepodarilo sa
jej to. Nechcela viac rozmýšľať o predošlých
dňoch. Svoju dcéru ustavične kritizovala, ponižovala a trápila. Amy prisahala, že jej to nikdy
neodpustí a nikdy nezabudne.
Po mnohých rokoch, keď mala Amy 46 rokov
a písala svoju ďalšiu novelu, zrazu v jej pracovni zazvonil telefón. Na jej veľké prekvapenie to bola mama. Už niekoľko rokov trpela
Alzheimerovou chorobou a takmer stratila pamäť. „Amy,“ povedala jej, „niečo sa deje. Prestáva mi to myslieť. Asi sa zbláznim.“ Amy zostala zarazená. Za tie roky sa s mamou
nikdy nerozprávala. „Neboj sa, určite to nie je také zlé,“ odpovedala jej. „Je to naozaj
tak,“ trvala na svojom mama. „Na mnohé veci si nemôžem spomenúť. Nedokážem si
spomenúť, čo som robila včera. Nemôžem si spomenúť ani na to, čo sa stalo kedysi
dávno, čo som ti urobila...“ Hovorila horúčkovito, ako zúfalý človek. Ako človek, ktorý akoby sa topil a na chvíľu sa vynoril nad hladinu s pevným odhodlaním žiť. „Viem,
že som urobila niečo, čím som ťa veľmi ranila.“„Neurobila si,“ povedala jej Amy,
„netráp sa.“ „Robila som hrozné veci. Teraz si však neviem spomenúť, čo... Chcem ti
len povedať... dúfam, že dokážeš zabudnúť, ako som zabudla ja.“ Amy sa snažila
usmiať, aby mame hlasom neprezradila, aká je dojatá. „Naozaj, netráp sa.“ „Dobre,
chcela som len, aby si to vedela.“
Amy ďalej rozpráva: „Keď som zavesila, rozplakala som sa – od šťastia aj od žiaľu.
Opäť som mala 16, ale v mojom vnútri nebolo ani stopy po „búrke“. Mama zomrela o
šesť mesiacov. Odkázala mi slová, ktoré boli pre mňa tým najlepším liekom. Obe sme
v srdci tušili, na čo by sme mali spomínať a na čo zabudnúť.“

Keď Amy odpustila, cítila sa slobodná. Neznamená to, že zabudla na trpké chvíle, ktoré
v detstve prežila, ale zbavila sa tŕňa, ktorý ju pichal pri srdci. Vzdala sa práva na odplatu
a vďaka tomu otvorila nový, čistý list svojho života.(Uryvok z knihy „Život je zaujímavý“.)

Vatikán 18. júla (RV) V mene Svätého Otca Františka zaslal
na Ukrajinu kondolenciu k úmrtiu mukačevského eparchu Milana Šášika CM vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.
Vladyka Milan Šášik zomrel 14. júla v Užhorode vo veku 67 rokov,
pohrebné obrady budú v nedeľu a pondelok 19. – 20. júla v Užhorode. Telegram adresovaný pomocnému biskupovi Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie vladykovi Nilovi Jurijovi Luščakovi OFM zverejnila Apoštolská nunciatúra na Ukrajine na svojej internetovej stránke.
Nasleduje plné znenie telegramu:
Jeho Najdôstojnejšej Excelencii
Mons. Nilovi Jurijovi Luščakovi OFM, pomocnému biskupovi Mukačevskej eparchie byzantského obradu
Svätý Otec František, informovaný o predčasnej smrti Jeho Excelencie Mons. Milana Šášika, zveruje jeho dušu Božiemu milosrdenstvu a
vyprosuje mu milosť večnej účasti na sláve vzkrieseného Pána Ježiša
Krista, a vyjadruje tiež vďačnosť za všetko dobro, ktoré zosnulý biskup vykonal vo svojom živote ako kňaz, člen rehoľnej komunity Misie
sv. Vincenta de Paul, spolupracovník Apoštolskej nunciatúry v Kyjeve, apoštolský administrátor a neskôr eparchiálny biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie so sídlom v Užhorode.
Až do posledného dňa jeho žiarivej pamiatky sa biskup Milan s pastoračným zápalom staral o duchovný rozvoj jemu zverených veriacich, pričom bol pre nich opravdivým a milovaným duchovným otcom; starostlivo sa venoval rozvíjaniu dôležitých eparchiálnych inštitúcií a staral sa aj o výstavbu kostolov a kaplniek. Osobitnú pozornosť si zasluhuje jeho neúnavná práca zameraná na uchovanie pamiatky početných mučeníkov Mukačevskej cirkvi, ktorí vlastnou krvou dosvedčili vernosť Kristovi, Katolíckej cirkvi a Rímskemu biskupovi.
Jeho Svätosť v modlitbe zveruje Pánu Bohu rodinu biskupa Milana,
duchovenstvo a veriacich Mukačevskej eparchie i všetkých, ktorí sa
zúčastňujú na pohrebných obradoch a všetkým udeľuje zo srdca
apoštolské požehnanie.
Z Vatikánu 16. júla 2020
Pietro kard. Parolin, štátny sekretár
(Preklad: Slovenská redakcia VR)
——————————————————————————————————————-

